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Sova Assessment Limited Gizlilik Bildirimi (Adaylar)
Bu Gizlilik Bildirimi, Sova Assessment Limited tarafından temin edilen çevrim içi
değerlendirme aracına ve ilgili hizmetlere (Sova Assessment Araçları) kişisel veri ve
diğer bilgileri yükleyen tüm adayların ve bireylerin yararına sunulmuştur. Sova
Assessment Araçları, belirli bir işe alım kampanyası ya da benzer bir projenin bir
parçası olarak Sova Assessment Araçlarını (Müşteri Kuruluşu) kullanmaya karar
vermiş olan bir işveren, potansiyel işveren veya diğer müşteri kuruluşu adına temin
edilir.
Bu Gizlilik Bildiriminin amaçları doğrultusunda, bir aday veya birey, bir Müşteri
Kuruluşunda iş arayan veya bir işe alım ya da geliştirme kampanyasında veya benzer bir
projede yer alan herhangi bir kişiyi ifade eder.
Veri Koruma Mevzuatı, (Müşteri Kuruluşun AB’de yer aldığı durumda), AB Genel
Veri Koruma Yönetmeliği (AB GDPR) 2016/679) ve zaman zaman yürürlükte olan
diğer tüm AB veri koruma mevzuatıyla birlikte, Birleşik Krallık Genel Veri Koruma
Yönetmeliği (BK GDPR), Veri Koruma Yasası 2018 (DPA 2018), Gizlilik ve Elektronik
İletişim (AT Direktifi) Yönetmeliği 2003 (PECR) ve zaman zaman yürürlükte olan diğer
tüm geçerli Birleşik Krallık veri koruma mevzuatları anlamına gelir.
BK GDPR ile AB GDPR çok benzerdir. Bu prosedürde, tek başına “GDPR”ye yapılan
atıf, hem “BK GDPR” hem de “AB GDPR” anlamına gelir.
1. GİRİŞ
Sova Assessment, güncel Veri Koruma Mevzuatına uyumlu şekilde hareket etmeyi ve
dolayısıyla gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimi, verileri işleme şeklimizi
belirler ve şunları içerir:
•

Veri Koruma Mevzuatının amaçları doğrultusunda, durumumuz.

•

kapsam ve kişisel veriler açısından bildirimin kimleri kapsadığı.

•

kim olduğumuz ve kiminle iletişim kurulması gerektiği.

•

sizinle ilgili olarak topladığımız ve sakladığımız kişisel veriler.

•

bu verileri nasıl topladığımız.

•

kişisel verileri nasıl sakladığımız ve kullandığımız.
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•

kişisel verilerinizi işlemeye ilişkin hukuki dayanaklarımız.

•

üçüncü taraflara aktarmalar ve uluslararası aktarmalara ilişkin bilgiler.

•

bir veri öznesi olarak haklarınız.

2. MÜŞTERİ KURULUŞ ADINA VERİ İŞLEYİCİSİ OLARAK HAREKET EDERİZ
Veri Koruma Mevzuatının amaçları doğrultusunda, Sova Assessment bir adayın kişisel
verilerinin işlenmesi konusunda bir veri işleyicisi olarak hareket eder. Buna göre Sova,
kişisel verilerinizi Sova Assessment Araçlarının kullanımı görevini vermiş olan Müşteri
Kuruluşun (bağlı olduğunuz işveren veya potansiyel işveren) talimatlarıyla işler.
Müşteri Kuruluş, Veri Koruma Mevzuatının amaçları doğrultusunda veri denetçisidir.
Kişisel verilerinizin Müşteri Kuruluş tarafından toplanması ve işlenmesi konusunda daha
ayrıntılı bilgiler Müşteri Kuruluşun Gizlilik Bildiriminde yer alacaktır.
3. KAPSAM
Bu Gizlilik Bildirimi, çevrim içi bir değerlendirmenin tamamlanmasının ardından ve/veya
herhangi türden bir işe alım ya da geliştirme sürecine veya benzer projeye katılımın ardından
geri bildirimin toplandığı Sova Assessment Araçlarına kişisel verilerin bizzat girilmesi yoluyla
kişisel verileri toplanan tüm adayların yararına sağlanır. Kapsam, kişisel verileri Veri Koruma

Mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz işveren
veya potansiyel işveren) aracılığıyla toplanan ve bize temin edilen tüm adayları da
kapsar.
4. BİZ KİMİZ VE KİMİNLE İLETİŞİM KURULMASI GEREKİYOR
4.1

Biz kimiz

Biz, İngiltere’de tescilli bir şirket olan ve şirket merkezi Sterling House, 19/23 High
Street, Kidlington, Oxfordshire, England, OX5 2DH adresinde yer alan Sova
Assessment Limited şirketiyiz. Bizler, amacı işverenlerin doğru ve bilgili kararlar
almasına yardımcı olmak ve değerlendirmelerin adaylar için mümkün olan en iyi deneyimi
sunmasını sağlamak olan çevrim içi değerlendirme uzmanlarıyız.
Dijital değerlendirme çözümleri, yetenek yönetimi danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bir
dizi özel eğitim çözümü sunuyoruz.
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4.2 Sorumluluklar
Sova Assessment’ta, işletmemiz bünyesinde Sova Assessment tarafından kişisel
verilerinin toplanması/işlenmesi öncesinde bu bildirimin adaylara sunulmasını
sağlamaktan sorumlu olan bir Veri Koruma Müdürümüz bulunmaktadır.
Veri Koruma Müdürümüze buradan doğrudan ulaşabilirsiniz (yine de, kişisel
verilerinizle ilgili sorularınız olması durumunda, veri kontrolörü olarak ilk etapta Müşteri
Kuruluş ile iletişime geçmenizi öneririz):
•

compliance@sovaassessment.com

•

0207 947 4330

Sova Assessment, Veri Koruma Görevlisi (DPO) olarak hareket etmek üzere GRCI
Law ile sözleşme yapmıştır. Buna göre, Sova Assessment, gerektiğinde, DPO’dan
tavsiye, yönlendirme ve girdi alacaktır.
5. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ
Sova Assessment Araçlarını kullandığınızda Sova Müşterisi adına işlediğimiz kişisel
veriler aşağıda listelenmiştir:
Kişisel veri türü:

Kaynak:

Ad ve e-posta adresi

Siz - bir çevrim içi değerlendirme
tamamladığınızda, bir çevrim içi
değerlendirmenin tamamlanmasının
ardından geri bildirim temin edildiğinde
ve/veya herhangi türden bir işe alım
veya geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınız durumda.
Veriler Müşteri Kuruluşundan
(bağlantılı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) da
toplanabilir

Kullanıcı adı veya benzer tanıtıcı

Çevrim içi değerlendirme
platformumuzdan otomatik olarak
üretilir
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Yetkili kişi numarası

Siz - size geri bildirimin temin edildiği bir
çevrim içi değerlendirmenin
tamamlanmasının ardından.

Veriler Müşteri Kuruluşundan
(bağlantılı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) da
toplanabilir
Yaş

Siz - bir çevrim içi değerlendirme
tamamladığınızda, bir çevrim içi
değerlendirmenin tamamlanmasının
ardından geri bildirim temin edildiğinde
ve/veya herhangi türden bir işe alım
veya geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınız durumda.
Veriler Müşteri Kuruluşundan
(bağlantılı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) da
toplanabilir

Fotoğrafınız

Herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınızda bunlar Müşteri
Kuruluş (bağlantılı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) tarafından
sizden istenebilir.

Görüntülü Görüşme

İşe alım ve/veya geliştirme sürecinin
veya benzer bir projenin bir parçası
olarak görüntülü bir görüşmede yer
almanız istenebilir.

Toplanan ve bir öz geçmişe girilen bilgiler

Herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınızda bunlar Müşteri
Kuruluş (bağlantılı olduğunuz
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işveren/potansiyel işveren) tarafından
sizden istenebilir.
Sahip olduğunuz engelliliklerle ilgili bilgiler

Siz - bir çevrim içi değerlendirme
tamamladığınızda ve/veya herhangi
türden bir işe alım veya geliştirme
sürecine ya da benzer projeye
katıldığınız durumda.
Veriler doğrudan Müşteri
Kuruluşundan (bağlantılı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) da
toplanabilir

Eğitim ve çalışma geçmişinize ilişkin
ayrıntılar

Siz - herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınız durumda. Veriler
Müşteri Kuruluşundan (bağlantılı
olduğunuz işveren/potansiyel işveren)
da toplanabilir

IP adresi

Siz - herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınız durumda.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZ
Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Sova Assessment Araçlarının (ve
ilgili hizmetlerin) kullanımı görevini vermiş olan Müşteri Kuruluş adına işliyoruz:
Kişisel veri türü:

Amaç:

Ad, e-posta adresi, telefon numarası ve
kullanıcı adı veya benzer tanıtıcı

Çevrim içi değerlendirmeyi
tamamlamanızı sağlayacak olan,
bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir
daveti size göndermek.
Değerlendirme sonuçlarını
görüntüleyen bir değerlendirme
raporunu size ve/veya Müşteri
Kuruluşuna (bağlantılı olduğunuz
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işveren/potansiyel işveren) temin
etmek.
Bir çevrim içi değerlendirmenin
tamamlanmasının ardından geri bildirim
temin edildiğinde, bizimle geri bildirim
oturumunun yürütülmesi için.
Herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınız durumda; bu sürecin
bir parçası olarak doğru ve bilgili
kararlar almasında işverene yardımcı
olmak.
Yaş

Bunu yalnızca araştırma ve geliştirme
amaçlarıyla, isimsiz bir şekilde
kullanıyoruz; psikometrik normlar ve
geçerlilik verileri oluşturmak için
ve/veya psikometrik kılavuzlarımızın
oluşturulmasına yardımcı olmak

Fotoğrafınız

Herhangi türden bir işe alım veya
geliştirme sürecine ya da benzer
projeye katıldığınızda Müşteri
Kuruluşun (bağlantılı olduğunuz
işverenin/potansiyel işverenin)
kimliğinizi belirlemesine yardımcı olmak.

Görüntülü görüşme

İşe alım ve/veya geliştirme sürecinin ya
da benzer projenin bir parçası olarak
kullanmak, Müşteri Kuruluşun (bağlı
olduğunuz işveren veya potansiyel
işveren) doğru ve bilgili kararlar
almasına yardımcı olmak.

Toplanan ve bir öz geçmişe girilen bilgiler

İşe alım ve/veya geliştirme sürecinin ya
da benzer projenin bir parçası olarak
kullanmak, Müşteri Kuruluşun (bağlı
olduğunuz işveren veya potansiyel
işveren) doğru ve bilgili kararlar
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almasına yardımcı olmak.

Sahip olduğunuz engelliliklerle ilgili bilgiler

Çevrim içi değerlendirmeyi
tamamlamanızı ve/veya herhangi türden
bir işe alım veya geliştirme sürecine ya
da benzer projeye katılmanızı mümkün
kılmak için makul ayarlamalar yapılmasını
gerekli kıldığınız durumda.

Eğitim ve çalışma geçmişinize ilişkin
ayrıntılar

Bunu yalnızca araştırma ve geliştirme
amaçlarıyla, isimsiz bir şekilde
kullanıyoruz; psikometrik normlar ve
geçerlilik verileri oluşturmak için
ve/veya psikometrik kılavuzlarımızın
oluşturulmasına yardımcı olmak

IP adresiniz

Platformumuzun işleyişi için

7. İŞLEME İÇİN HUKUKİ DAYANAĞIMIZ
Kişisel verilerinizi yalnızca Müşteri Kuruluşla yapılan sözleşmede yer alan talimatlara
uygun olarak işliyoruz. Verilerinizi işlemeye yönelik hukuki gerekçelerimiz, Müşteri
Kuruluşun (bağlı olduğunuz işveren/potansiyel işveren) gerekçelerinden ortaya çıkar
ve şunları içerir:
Meşru Menfaat
•

çevrim içi psikometrik değerlendirmelerimizi ve diğer ürün ve hizmetlerimizi
sunmak.

•

Müşteri Kuruluşun (bağlı olduğunuz işveren/potansiyel işveren) kendi işe
alım ve/veya geliştirme amaçları doğrultusunda doğru ve bilgili kararlar
almasına yardımcı olmak.

•

birey olarak size değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirim sunmak.

•

kayıtlarımızı güncel tutmak.

•

ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için araştırma ve geliştirme yürütmek.
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Bir Sözleşmenin İfası
•

bir sözleşmenin ifasını (örneğin, var olan bir iş sözleşmesi) mümkün kılmak
veya bir sözleşme yapmadan önce önlemler almak (örneğin, yeni bir olası işe
alımın potansiyel yeni iş sözleşmesi).

•

özel kategori verilerin işlenmesiyle ilgili olarak (ancak Müşteri Kuruluş gerekli
kıldığında işliyoruz).

Rıza:

Kişisel veri türü:

İşlemenin hukuki dayanağı:

Ad ve e-posta adresi

Meşru Menfaat
Bir sözleşmenin İfası

Kullanıcı adı veya benzer tanıtıcı

Meşru Menfaat

Yetkili kişi numarası

Meşru Menfaat

Yaş

Meşru Menfaat

Fotoğrafınız

Meşru Menfaat

Görüntülü Görüşme

Meşru Menfaat

Toplanan ve bir öz geçmişe girilen
bilgiler

Meşru Menfaat

Sahip olduğunuz engelliliklerle ilgili
bilgiler

Meşru Menfaat

Eğitim ve çalışma geçmişinize ilişkin
ayrıntılar

Meşru Menfaat

IP adresiniz

Meşru Menfaat
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8. ÖZEL VERİ KATEGORİLERİ
Sizden alınan özel kategori verileri Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) adına, yalnızca rızanızı vermenizin ardından işliyoruz. Bu
gibi özel kategori veriler yalnızca verinin öznesi olarak sizin tarafınızdan temin edilen
verilerdir ve yalnızca Müşteri Kuruluşun işe alım kampanyası veya projesinin amaçları
doğrultusunda Sova Assessment Araçlarını kullanmayı kabul ederken buna izin vermiş
olmanız durumunda işlenir.
Söz konusu özel kişisel veri kategorileri şunlardır:
Kişisel veri türü:

İşlemenin hukuki dayanağı:

Uyruk

Meşru Menfaat

Cinsiyet

Rıza

Etnik köken
Irk
Ayrıca, Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) tarafından
talep edilebilecek ilave özel veri
kategorileri

9. RIZA
Sova Assessment’in yukarıda söz edilen özel kategori verileri işlemesi için rıza gerekir.
Bu rıza, bu araca herhangi bir bilgi girmeniz öncesinde Sova Assessment Aracını
kullanmayı kabul ettiğiniz zaman Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz işveren/potansiyel
işveren) tarafından elde edilir.
Rızanızı geri çektiğinizi bildirmek üzere Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) ile istediğiniz zaman iletişime geçerek özel kategori verileri
işlememize yönelik rızanızı geri çekebilirsiniz. Müşteri Kuruluş ile hangi şekilde iletişime
geçmeniz gerektiğini Müşteri Kuruluşun Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz.
10. AÇIKLAMA
Sova Assessment verilerinizi üçüncü taraflarla ve aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda paylaşabilir:
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Sova Assessment Bağlı Kuruluşları
•

araştırma ve geliştirme amaçları doğrultusunda bağlı kuruluşlarımız, örneğin,
psikometrik normlar ve geçerlilik verileri oluşturmak için ve/veya psikometrik
kılavuzlarımızın oluşturulmasına yardımcı olmak için. Bu konuda, veriler
yalnızca isimsiz olarak veya toplu şekilde paylaşılır.

Üçüncü taraflar (alt işleyiciler olarak hareket eden)
•

Sova Assessment Araçlarını (ve ilgili hizmetleri) sunmamızı sağlamak üzere
bizim adımıza hizmet sunan iş ortakları.

•

bize BT, sistem yönetimi ve platform hizmetleri sağlayan tedarikçilerin yanı
sıra sunduğumuz hizmetle bağlantılı diğer hizmetleri sağlayan tedarikçiler.

Veri Koruma Mevzuatının gerektirdiği şekilde, kişisel verilerin paylaşımı, aşağıda
belirtildiği şekilde uygun gizlilik yükümlülüklerine ve korumalarına tabidir.
•

ilgili sözleşmeye bağlı maddeler, veri güvenliğiyle ilgili olarak üçüncü taraf
gereken özeninin sağlanması amacıyla yürürlüktedir.

•

uygun korumaların uygulandığından emin olmak amacıyla üçüncü taraf
uygulamalar kontrol edilir.

11. ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI
Kişisel verilerin Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı ((AEA) İzlanda, Lihtenştayn
ve Norveç dâhil olmak üzere tüm AB ülkelerini kapsar) dışına aktarıldığı durumda,
GDPR tarafından sunulan korumanın verilerle birlikte gitmesini, verilerinizin güvenli
şekilde ve bu Gizlilik Bildirimine ve Veri Koruma Mevzuatının gerekliliklerine uygun
olarak ele alınmasını sağlamak üzere sorumluluk sahibi olarak gereken tüm önlemleri
alıyoruz. Buna göre, verileri yurt dışına çıkarırken, aşağıdaki önlemlerden birine
uyulmasını sağlayacağız:
•

BK dışı/AB dışı ülkelerin korumaları, AB tarafından yeterli kabul
edilmektedir.

•

ilgili sözleşmeye bağlı maddeler, veri güvenliğiyle ilgili olarak üçüncü taraf
gereken özeninin sağlanması amacıyla yürürlüktedir.

•

uygun korumaların uygulandığından emin olmak amacıyla üçüncü taraf
uygulamalar kontrol edilir.
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•

bireyin rızası gibi aktarım (istisna) için özel gerekçeler geçerlidir.

12. TUTMA SÜRESİ
Sova Assessment kişisel verilerinizi Müşteri Kuruluş (bağlı olduğunuz
işveren/potansiyel işveren) ile kararlaştırıldığı şekilde, verilerin toplanma amacını yerine
getirmek için gerekli olduğu süre boyunca işleyecektir. Daha fazla bilgi için, lütfen
Müşteri Kuruluşun Gizlilik Bildirimine bakın.
Müşteri Kuruluş tarafından Sova’ya aksi yönde talimat verilmediği sürece, Sova’nın
sistemlerinde toplanan tüm aday kişisel verileri gönderildikten 6 ay sonra Sova’nın
amaçları doğrultusunda isimsizleştirilecek ve kişisel verilerin isimsizleştirmesinin iptali
için ‘dijital anahtar’ Müşteri Kuruluşa verilecektir. Dijital anahtar daha sonra Sova’nın
sistemlerinden kalıcı olarak silinecektir.
Veriler isimsizleştirildikten sonra yeni normlar geliştirmek ve Sova’nın yazılım ve
hizmetlerini geliştirmek için Sova tarafından kullanılmaya devam edilebilir. Bu
isimsizleştirilmiş veriler Sova tarafından sınırsız süreyle kullanılmaya devam edilebilir.
Belirli tutma süreleriyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bize ulaşın (bize
nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için bkz. bölüm 4.2).
13. OTOMATİK KARAR VERME
Otomatik karar verme, insan müdahalesi olmadan sizin hakkınızda karar vermek
anlamına gelir. Sova Assessment’in müşterilerimiz (bağlı olduğunuz işveren/potansiyel
işveren) adına size temin ettiği ürün ve hizmetler işe alım veya geliştirme sürecinde
genellikle tek başına kullanılmaz, daha çok işverenlerin doğru ve bilgili kararlar
vermelerine yardımcı olmak için kullanılır.
Bir Müşteri Kuruluşun (bağlı olduğunuz işveren/potansiyel işveren) Sova Assessment
Araçlarını, sizinle ilgili bir kararın yalnızca Sova Assessment Tools ile etkileşiminiz
esasına dayalı olarak alındığı bir şekilde kullandığı durumda, bu kullanım, Müşteri
Kuruluş ile sizin aranızda bir sözleşme yapılması veya sözleşmenin ifası için gerekli
olduğu esasına dayalı olarak ya da açık rızanız temelinde olacaktır. Bu gibi durumlarda,
Veri Koruma Mevzuatı kapsamında, görüşünüzü ifade etmek ve karara karşı çıkmak
için, itiraz etme hakkı ve Müşteri Kuruluş tarafında insan müdahalesi elde etme hakkı
dâhil olmak üzere, bu işlem ile ilişkili olarak çeşitli haklara sahipsiniz. Bu durumda
otomatik karar vermenin kullanımına ilişkin sorularınız varsa lütfen Müşteri Kuruluş
(bağlı olduğunuz işveren/potansiyel işveren) ile görüşün.
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14. VERİLERİNİZİ NASIL GÜVENDE TUTUYORUZ
Sova Assessment verilerinizin güvenliğini sağlamaya büyük önem verir. Veri işleyicisi
olarak, işlediğimiz veya kullandığımız kişisel verilerin potansiyel kaybı, yetkisiz olarak
açıklanması veya bunlara erişilmesine karşı gereken tüm önlemlerin alınmasını sağıyoruz.
Sova Assessment verilerinizin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki korumaları kullanır:
•

bağlı olduğunuz Müşteri Kuruluş tarafından aksi yönde talimat verilmediği
sürece (lütfen yukarıdaki 12. bölüme bakın), aday verileri Sova’nın
sistemlerine gönderildikten 6 ay sonra isimsizleştirilecektir.

•

kişisel verilere erişim yetkili kişilerle sınırlıdır.

•

güvenli şifreleme politikaları yürürlüktedir.

•

ISO 27001 sertifikasyonunun tüm hükümleri karşılanmaktadır.

15. BİR VERİ ÖZNESİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize sahip olduğumuz veya bunları işlediğimiz süre boyunca herhangi bir
noktada, veri öznesi olarak siz, aşağıdaki haklara sahipsiniz:
•

Erişim hakkı - sizin hakkınızda elimizde tuttuğumuz bilgilerin bir kopyasını
talep etme hakkına sahipsiniz.

•

Düzeltme hakkı - sizin hakkınızda elimizde tuttuğumuz ve yanlış veya eksik
olan verileri düzeltme hakkına sahipsiniz.

•

Unutulma hakkı - belirli durumlarda, sizin hakkınızda elimizde tuttuğumuz
verilerin kayıtlarımızdan silinmesini isteyebilirsiniz.

•

İşlemeyi kısıtlama hakkı - belirli şartların uygulandığı durumda işlemeyi
kısıtlama hakkına sahipsiniz.

•

Taşınabilirlik hakkı - sizin hakkınızda elimizde tuttuğumuz verilerin belirli
durumlarda başka bir kuruluşa aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz.

•

İtiraz hakkı - doğrudan pazarlama gibi belirli işleme türlerine itiraz etme
hakkına sahipsiniz.

•

Profil çıkarma dâhil olmak üzere otomatik işlemeye itiraz etme hakkı.
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•

Adli inceleme hakkı: erişim hakları kapsamında talebinizi reddetmemiz
durumunda bile, size bunun nedenini açıklayacağız. Aşağıda 17. maddede
belirtildiği gibi şikâyet etme hakkına sahipsiniz.

Aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşarak haklarınızı kullanabilirsiniz compliance@sovaassessment.com
Yukarıdaki taleplerin tümü, bir veri Denetçisi olarak hareket eden Müşteri Kuruluşuna
veya, kişisel verilerinizin işlenmesine dâhil olan bir üçüncü taraf olması durumunda
(yukarıda 10. maddede belirtildiği gibi), bu üçüncü tarafa iletilecektir.
16. DEĞİŞİKLİKLER
Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebilir ve değişiklikler yapabiliriz.
Değişiklikler web sitemizde yayımlanacaktır.
17. ŞİKÂYETLER
Kişisel verilerinizin Sova Assessment (veya yukarıda 10. maddede belirtildiği gibi
üçüncü taraflar tarafından) işlenme şekli veya şikâyetinizin ele alınma şekli hakkında bir
şikâyette bulunmak isterseniz, doğrudan düzenleyici otoriteye ve Sova Assessment’in
veri koruma temsilcilerine bir şikâyet iletebilirsiniz.
Sova Assessment, Veri Koruma Görevlisi (DPO) olarak hareket etmek üzere GRCI
Law ile sözleşme yapmıştır. Buna göre, Sova Assessment, gerektiğinde, DPO’dan
tavsiye, yönlendirme ve girdi alacaktır.

Bu ilgili kişilerin her birinin ayrıntıları şunlardır:
Yetkili kişi adı

Düzenleyici otorite

Veri Koruma Görevlisi

Adres satırı 1:

UK Information
Commissioner’s Office
(ICO

GRCI Law

Adres satırı 2:

Wycliffe House, Water
Lane

GRC International Group Plc
Unit 3, Clive Court
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Adres satırı 3:

Wilmslow

Bartholomew’s Walk
Cambridgeshire Business Park

Adres satırı 4:

Cheshire

Ely
Cambridgeshire

Posta kodu:

SK9 5AF

CB7 4EA

E-posta:

casework@ico.org.uk

compliance@sovaassessment.com

DEĞİŞİKLİK GEÇMİŞİ KAYDI
Son güncelleme: 24 Mayıs 2021, V 2.1

Versiyon No.: 2.1
Tarih: 24 Mayıs 2021
Sayı: 210524

© SOVA 2020

14

